
  معطوف على ما سبق 

  : فوائد اآليات السابقة ما اخذناها  الطالب

  طيب ويش الذي أخذمتوه ؟ يف املطر ؟ما كملناها ....: الشيخ

  يها السحاب أمطري مثال؛ فال يقوليقول فلو كان اهللا تعاىل يريد أن ينزل املطر لقال: أ :الطالب

  فيها مثال؟ :الشيخ

  ال بس يف الشريط مثال :الطالب

   كالم هذا معناه.الأيه حط مثال يعين ما نقدر أن نقول اهللا يقول هذا الكالم  :الشيخ

  تعقيب مستمر:الطالب

  كيف؟ :الشيخ

  ت على هذا يا شيخ أو ما شابه هذاتعقبتعقيب على هذا مستمر : الطالب

عزوجل كذا إال ما نقدر أن نقول يقول اهللا  تكون واضحة...أو ما شابه هذا يف نفس الشريط؟ :الشيخ

  ....لكن هذا املعىن 

من فوائد اآلية أيضا: متدح اهللا سبحانه وتعاىل لنفسه مبعىن أن اهللا سبحانه وتعاىل ميدح نفسه الثاين عشر 

ال أحد أحب إليه المدح من اهللا  مبا أنعم به على عباده؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

حق أ) فهو سبحانه وتعاىل حيب أن ميدح وحيمد ألن ذلك صدق وحق؛ فإنه سبحانه وتعاىل  عزوجل

    إن اهللا لذو فضل على حق أن حيمد؛ وهو حيب سبحانه وتعاىل احلق؛ لقوله: ((أأن يثىن عليه و 

  )) . الناس

لوف حذر خرجوا من ديارهم وهم أ الثالث عشر: أن من طبيعة البشر الفرار من املوت؛ لقوله: (( 

  )) . الموت

ذا الشيء الذي حيذر منه وهو ال يدري مىت هلويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن يستعد 

  يفجؤه ؛ واضح؟ نعم طيب؛ هذا آخر ما عندنا يف هذه اآلية .

  شيخ أما نضيف فائدة أخرى؟:الطالب

  وهي؟: الشيخ 

  هل يؤخذ من هذه اآلية ؟ شيخ ما فيها فائدة أن كثرة . .: الطالب

  ........: الشيخ



   األصل البقاء يف الديار: الطالب

  ....: الشيخ

  ؟...فيها فائدة أو ال : الطالب

إال ، فيها فائدة وهي أن وإن كثروا تفيد قدرة اهللا حيث أمام مجيعا وأحياهم مجيعا مع أم :الشيخ 

   ألوف؛ وهذه رمبا سبقت اإلشارة إليها كالمها.

  ؟........:البالط

  ....صربوا: الشيخ

  : ما يستفاد أن قليال من الناس الذين يشكرون الطالب

   : قلناها الشيخ

قاتلوا هنا حذف املفعول،  )) واعلموا أن اهللا سميع عليم وقاتلوا في سبيل اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

)) أي يف طريقه؛ وهذا يشمل النية  اهللافي سبيل  واملفعول معلوم وهم الكفار؛ قاتلوا الكفار؛ وقوله: ((

والعمل؛ أما النية فأن يكون اإلنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة اهللا هي العليا كما جاء يف احلديث 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى ( الصحيح 

ء ومسعة أي أو الشجاعة أو من قاتل لريى مكانه، ريا أيهم احلمية ) ؟مكانه أي ذلك في سبيل اهللا

من قاتل  ثالثة وقال: (الالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلواب عن كل هذه  دلذلك يف سبيل اهللا؟ ع

) هذا القتال يف سبيل اهللا، أن تكون نيتك أن تكون   لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

لمتك أنت وال كلمة إمامك الذي تقتدي به وال كلمة أي كان أي من كان؛ كلمة اهللا هي العليا؛ ال ك

ولكنها كلمة اهللا سبحانه وتعاىل، أن تكون كلمة اهللا هي العليا؛ كذا يا ياسر ؟ نعم، طيب هذا باعتبار 

ما  النية؛ كذلك يف سبيل اهللا باعتبار العمل؛ بأن يكون عمل اإلنسان يف جهاده على وفق الشرع؛ فيلتزم

إال بإذنه وأن ال ينصرف عن الغزو إال بإذنه  زوطاعة األمري وأن ال يغ بدل الشرع على التزامه من وجو 

ه أعمال اجلهاد؛ فهو شامل هلذا وهذا؛ ألن يف للظرفية فتشمل األمرين مجيعا، يوما أشبه ذلك مما تقتض

ال على الوجه الذي أباحه النية ويش بعد؟ والعمل؛ وعلى هذا فال جيوز لنا العدوان على الكافرين إ

في سبيل اهللا واعلموا أن اهللا  وقوله: (( )) نعم فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين الشرع ((

)) مسيع  واعلموا أن اهللا سميع عليم ملا أمر بالقتل حذر من املخالفة فقال: (( ))سميع عليم 

ألقوالكم وعليم بأحوالكم؛ واألمر هنا للتهديد ال رد علم؛ ألن جمرد علمنا أن اهللا مسيع عليم بدون أن 



دث لنا ذلك امتثاال ألمره واجتناب لنهيه أقول جمرد علمنا بذلك ال فائدة له؛ بل البد أن يكون له أثر حي

اهللا اعلموا أن و  نعمل ما ال يرضى؛ لقوله: ((يف اجتاهنا وهو أن حنذر خمالفته فنقول ما ال يرضى أو 

  ))  سميع عليم

هل هذا أمر بالقتال نفسه؟ أو أمر بإخالص النية يف القتال؟ عندنا و يف هذه اآلية الكرمية األمر بالقتال؛ 

)) أو  في سبيل اهللا )) هل األمر منصب على قوله: (( في سبيل اهللا )) و(( قاتلوا اآلن أمران: ((

)) ؟ ويكون أمرا بالقتال مقيدا باإلخالص؛ الظاهر هو هذا؛ أنه أمر بالقتال مقيدا  قاتلوا (( على قوله:

باإلخالص؛ وليس جمرد أمر باإلخالص بالقتال نعم؟ وإال لقال: إذا قاتلتم فقاتلوا يف سبيل اهللا؛ وعلى 

جوب؟ أو لالستحباب؟ هل هذا األمر للو  هذا فاآلية دالة على األمر بالقتال وأن يكون يف سبيل اهللا.

وهل هو للوجوب الكفائي؟ أو العيين؟ هذا خيتلف؛ قد يكون واجبا على األعيان؛ وقد يكون واجبا على 

الكفاية؛ وقد يكون مستحبا؛ واجلهاد يف سبيل اهللا هو ذروة سنام اإلسالم؛ وهو يف املرتبة الثالثة من 

سألت النبي صلى اهللا عليه  رضي اهللا عنه: (األعمال باعتبار حمبة اهللا للعمل؛ كما قال ابن مسعود 

وسلم أي العمل أحب إلى اهللا؟ قال: الصالة على وقتها؛ قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين؛ قلت: 

) فعلى هذا نقول: ينقسم األمر ال؛ نعم  ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اهللا؛ ولو استزدته لزادني

ىل ثالثة أقسام: واجب على األعيان؛ وعلى الكفاية؛ إ فعلى هذا نقول: ينقسم القتال يف سبيل اهللا

  :ه جيب على األعيان يف أربع حاالتذكر أهل العلم أن .وتطوع

يا أيها  ((فإنه جيب عليه حينئذ، وال حيل له أن ينصرف؛ لقوله تعاىل:  الصفاحلالة األوىل: إذا حضر  

األدبار ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم 

))؛ وألن النيب صلى اهللا عليه  أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس المصير

  وسلم ذكر التويل يوم الزحف من كبائر الذنوب.

سلم وحصر البلد معناه الثاين: إذا حصر العدو بلده، يعين طوقه؛ فإنه جيب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ امل

املسلمني؛ ألنه إذا طال احلصار على أن مينع من دخول األشياء إليه أو من خروجها منه؛ ويف هذا ضرر 

  فالنهاية االستسالم.

كذلك أيضا إذا استنفره اإلمام؛ يعين أنه قال: انفر، يا فالن اخرج؛ فإنه جيب عليه، ويكون هنا فرض 

  )) الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكميا أيها  عني؛ لقوله تعاىل: ((



الرابعة: إذا احتيج إليه بذاته، بعينه ؛ فإنه جيب عليه؛ وقد يكون لغريه فرض كفاية؛ لكن هو له فرض 

عني ألن الناس حمتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبري؛ أو كان عنده علم باستعمال آالت 

رض عني.ويكون اجلهاد اليت ال يعرف استعماهلا إال هو؛ ففي هذه احلال يتعني عليه ويكون اجلهاد ف

فرض كفاية وهو األصل؛ األصل أن اجلهاد فرض كفاية؛ فيجب على املسلمني أن جياهدوا يف سبيل اهللا 

وجوبا؛ ألن اهللا عزوجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه اآلية؛ واألصل يف األمر الوجوب؛ وال نقول إنه فرض 

إذالل الكافرين؛ فإذا قام به من يكفيه  عني يف غري األحوال األربعة اليت سبقت؛ ألن املقصود بالقتال

سقط عن الباقني.وهذه القاعدة يف العبادات املأمور ا واليت يقصد منها إجياد الفعل؛ فإا تكون فرض  

كفاية؛ كل عبادة يقصد ا إجياد هذا الفعل فإا تكون فرض كفاية؛ فمثال أذان فرض عني وإال ال؟ 

ذان؛ فإذا وجد سقط عن الباقني؛ كذلك اجلهاد، جيب على املسلمني فرض كفاية ألن املقصود إجياد األ

ولكن ليعلم أن اجلهاد له شروط؛ من شروطه القدرة، من شروط اجلهاد    .أن جياهدوا يف سبيل اهللا

ال يكلف  القدرة؛ فإذا كان املسلمون عاجزين عن القيام به فإن اهللا تعاىل ال يلزمهم به؛ لقوله تعاىل: ((

))؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يؤمر  فاتقوا اهللا ما استطعتم ))؛ ولقوله: (( ا إال وسعهااهللا نفس

حني كان له دولة وشوكة وقوة؛ وليس من العقل واحلكمة أن نقاتل وحنن ال نستطيع القتال؛ إال بالقتال 

وخنجره ورحمه إىل رجل بسيفه  نا؛ فمثال لو أن رجال خرجبيدألن معىن ذلك تسليط عدونا علينا حىت ي

والطائرات وما أشبه ذلك وقال نبغى نقاتل يف سبيل اهللا؛ نوافق على هذا؟  تللقارامعه الصواريخ العابرة 

ما نوافق؛ ألننا نقول معىن ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو؛ ولكن تربص به حىت يأيت اهللا بأمره واهللا 

   على كل شيء قدير.

)) وقد بني رسول صلى اهللا  في سبيل اهللا ب اإلخالص هللا؛ لقوله: ((وجو  ويستفاد من اآلية الكرمية:

    ) . من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا عليه وسلم هذا اإلخالص بقوله: (

ويستفاد منها: أنه حيرم على اإلنسان أن يقاتل محية، أو أن يقاتل شجاعة، أو أن يقاتل رياء؛ ألن األمر 

أمر اهللا ذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهيا بالشيء ي عن ضده؛ فإذا 

يف سبيل اهللا دنيئة  انسبة لكوعنه؛ وال جيوز لإلنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه األغراض اليت هي بال

نية ؛ فهل هذه عنه دفاعريد الجدا؛ ولكن لو قال الرجل: أنا أقاتل محية لوطين؛ ألنه وطن إسالمي، وأ

وطن اآلخر ما دمت أقاتل عن أوطان الخالصة ؟ نعم نية خالصة؛ ألنه يقول أنا ال أفرق بني وطين و 

 ااملسلمني؛ هذه نية خالصة ال بأس.   



كل عمل الطاعة ؟ نعم قياسا على ذلك، قياسا على يف  وهل يستفاد من اآلية الكرمية وجوب اإلخالص 

 اإلخالص؛ فإذا أوجب اهللا اإلخالص فيه فمن باب أوىل القتال؛ ألن القتال له أسباب ودوافع غري

  العبادات األخرى اليت ليس هلا مثل دوافع اجلهاد .

ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب التمشي يف اجلهاد على ما تقتضيه الشريعة إقداما وإحجاما، وأخذا  

   )) . في سبيل اهللا وتركا؛ لقوله: ((

؛ فإن الغرض من )) واعلموا أن اهللا سميع عليم ذر من املخالفة؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: احل

   ذلك التحذير من املخالفة.

ومنها: إثبات هاتني الصفتني؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذه االمسني هللا؛ ومها: السميع والعليم.

على إدراك املسموع، وعلى نتيجة هذا اإلدراك وهو االستجابة؛  يطلقومها: السمع والعلم؛ السمع 

فالسمع نوعان إذا؛ مسع مبعىن إدراك املسموع؛ ومسع مبعىن االستجابة للمسموع، االستجابة للمسموع 

يعين؟  ) سمع اهللا لمن حمده قول املصلي: ( االستجابةوهي إجابة دعاء اهللا؛ فمن الثاين وهي 

  ي؟ كذا؟ أيش قلت؟يكذا يا حي  استجاب اهللا ملن محده؛

  قول املصلي مسع اهللا ملن محده :الطالب

  ايش قبلها بس  :الشيخ

  مسع مبعىن إدراك املسموع؛ ومسع مبعىن االستجابة  :الطالب

إن ربي لسميع طيب مسع اهللا ملن محده يعين استجاب ملن محده؛ وقوله تعاىل عن ابراهيم: (( : الشيخ

األول وهو السمع واإلدراك فكثري؛ مث هذا السمع الذي مع اإلدراك ثالثة؛ )) أي جميب؛ وأما  الدعاء

السمع الذي مع اإلدراك قد يراد به التهديد؛ وقد يراد به التأييد؛ وقد يراد به بيان اإلحاطة؛ فمن األول 

ويش  )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء إرادة التهديد قول اهللا تعاىل: ((

  إال أن يهدد هؤالء ذلكخرب اهللا باملراد باخلرب؟ ديد؛ ما أ

  )) واملراد به التأييد، تأييد موسى وهارون؛ إنني معكما أسمع وأرى ومن الثاين قوله تعاىل: (( 

زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا يسمع  قد سمع اهللا قول التي تجادلك في ومن الثالث قوله تعاىل: ((

)) فهذا املراد به اإلحاطة بيان إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بكل شيء؛ وأما هنا سؤال قبل أن  تحاوركما

  نتجاوز هذا احملل السمع هل هو من الصفات الذاتية؟ أو من الصفات الفعلية؟ 

  ذاتية:الطالب



  خطأ: الشيخ

  فعلية :الطالب

  خطأ :الشيخ

  ذاتية فعلية: الطالب

  خطأ :الشيخ

  يةفعلآحاده ر أصل الصفة ذاتية وباعتبار شيخ؟ باعتبا :الطالب

  خطأ :الشيخ

  مسيع مبعىن ذات مسموع هذا ذايت فعلي :الطالب

  نعم صفة ذاتية :الشيخ

  أي نعم :الطالب

ومبعىن اإلجابة صفة فعلية، مبعىن اإلجابة صفة فعلية ألنه إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل؛ وإدراك  :الشيخ

املسموع صفة؟ ذاتية؟ هل إن شاء اهللا مسع وإن شاء اهللا ما مسع؟ مسع اهللا موصوف به أزال وأبدا ؛ العلم 

ف بالعلم أزال وأبدا مجلة ؛ هذا العلم؛ واهللا عزوجل موصو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما

ال مجلة وال تفصيال وال ماضيا وال  وتفصيال ال خيفى عليه شيء سبحانه وتعاىل يف األرض وال يف السماء

حاضرا؛ وهلذا علم اآلدمي حمفوف بآفتني مع نقصه؛ اآلفة األوىل: اجلهل؛ والثانية: النسيان؛ وهو بنفسه 

أي نعم خبالف  ،ول اإلنسان فال يتجاوز ما حوله وال يدركقاصر ال يتجاوز إال يعين ال يشمل إال ما ح

    علم اهللا سبحانه وتعاىل.

)) قراءة؛ قراءة  من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مث قال اهللا تعاىل: ((

وختفيف  )) ففيها تشديد فيضاعفه))؛ قراءة رابعة: (( فيضعفه ؛ قراءة ثالثة: (()) فيضعفه أخرى: ((

)) نعم؟  فيضاعفه (( ))، فيضاعف ))، (( هفيضعف (( ))، فيضعفه وفتح وضم، أربع قراءات: ((

د املعروفة عندنا ما طيب؛ وهلذا انظر إىل رمسها اآلن صارت القراءات أربعة، الرسم؛ ولو رمسنا على القواع

       حنط ألف ختتلف عن))  فيضاعفه األربعة؛ ألن حسب القواعد اليت عندنا (( اتصلحت القراء

  )) ألا ما فيها ألف؛ لكن الرسم العثماين حيتويها القراءات حيتويها على حسب الرسم. يضعفهف ((

          )) تقدم لنا مثل هذا الرتكيب، وأن ذا يف مثل هذا الرتكيب ملغاة؛ اهللا من ذا الذي يقرض(( 

  ؛أيعين من مبتد أ)) خرب مبتد الذي ا زائدة و(()) اسم استفهام؛ أو من اسم استفهام وذ من ذا فـ((



واحلث؛ يعين أين الذي يقرض اهللا فليتقدم؛  ق)) هذا استفهام مبعىن التشوي من ذا الذي يقرض اهللا ((

 صعرفون املقراض؟ نعم، ما هو؟ املق)) القرض يف اللغة القطع؛ ومنه املقراض، ت يقرض اهللا وقوله: ((

يعين مقطع الثياب؛ فالقرض يف اللغة القطع؛ ومعىن أقرضت فالنا اقتطعت له جزءا من مايل فأعطيته 

   قاتلوا في سبيل و  ((عىن؛ يعين ملا قال: امل)) أي يقتطع جزءا من ماله هللا؛ هذا  يقرض اهللا إياه؛ ((

يقرض  اد باملال؛ وقوله: (()) وهذا جه من ذا الذي يقرض اهللا بالنفس؛ قال: (( والقتال يكون )) اهللا

)) الغالب أن املقرتض ال يقرتض إال حلاجة؛ فهل هذا ميكن يف حق اهللا؟ ما ميكن؛ إال عند شرار  اهللا

)) قالوا يا حممد إن ربك  من ذا الذي يقرض اهللا خلق اهللا وهم اليهود؛ فإم ملا نزلت هذه اآلية ((

 اإلقراض ـ نعوذ باهللا ـ قاتلهم اهللا؛ وليس غريب عليهم لقد قالوا: إن اهللا فقري؛ وقالوا:  ناافتقر فهو يسأل

يوم  ا خلق السموات واألرض فاسرتاح يفمل)) وقالوا: إن اهللا تعب  أيديهم يد اهللا مغلولة غلت ((

القرض يف الغالب ا )) قلن يقرض اهللا وهم معروفون بأم أجرأ عباد اهللا على حقوق اهللا؛ إذا (( السبت

اجة االستقراض؛ فهل معىن ذلك أن اهللا حمتاج؟ كال واهللا؛ فإن اهللا تعاىل هو الغين املغين؛ ما يكون إال حل

زم تولكن اهللا سبحانه وتعاىل شبه اإلنفاق له بالقرض؛ ألن املقرض واثق من الوفاء واملستقرض مل

أنفق يف سبيله أن هذا الذي أنفق سوف يرد  مينا ملنطجعل اهللا تعاىل معاملته كالقرض تباإليفاء؛ ف

الرد فيما يتعامل به اهللا فكيفية الرد فيما تعامل به عباد كيفية إليك؛ واستمع اآلن إىل كيفية الرد ليست  

اهللا؛ ما تعامل به عباد اهللا رمبا مياطل فيه؛ ورمبا ينكر، ورمبا ينقص؛ مياطل، ينكر، ينقص؛ لكن حق اهللا 

)) لكن اشرتط اهللا عزوجل  من ذا الذي يقرض اهللا ذا بل زائد؛ وهلذا قال: ((عزوجل خال من كل ه

  )) قرضا حسناقال: (( 

قرض احلسن؟ القرض احلسن ما وافق الشرع؛ بأن يكون من مال احلالل؛ وإن كان من مال الما معىن 

  حرام فليس بقرض حسن؛ ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا ؛

 فإن كان رياء ومسعة فليس قرضا حسنا؛ الدليل؟ قوله تعاىل يف احلديث الثاين: أن يكون خالصا هللا 

  ) من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركهالقدسي: ( 

يف حمله، يكون يف حمله؛ بأن يتصدق على فقري أو مسكني أو يف مصاحل عامة؛ فأما  الثالث: أن يكون 

  يغضب اهللا فإن ذلك ليس قرضا حسنالو بذهلا فيما 

تقدا أنه غرم وضريبة كما يظن بعض الناس يف الزكاة عال متكرها وال م اكون نفسه طيبة تالرابع: أن  

، ضريبة الزكاة ـ والعياذ باهللا ـ يظن أا ضريبة حىت إن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ، يقول ضريبة الزكاة



مالك هو ما أنفقته هللا؛ إذا   والواجب أن تطيب نفسك مبا تبذله هللا عزوجل ألن أفضل ما تفضله من

إىل بيت  رجن يف بطوم مث خيعفك برتقاال وتفاحا يأكلونه مث يتكان تطيب نفسك أن تشرتي ألهل

ملا   عند اهللا ؛لك  ةمدخر  اوجل بصدقة جتده تتصدق هللا عزاخلالء نعم؟ كيف ال تطيب نفسك أن 

قالوا: أبقينا، ( ويش قالوا؟  ) لنا من الشاة؟ما أبقيتم  (دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهله قال:

أليش؟ ألن الذي أنفق هو  ) أبقيناها كلها إال؛ ال قالوا: ما بقي إال كتفها؛ قال: بقي كلها إال كتفها

وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  س وقال: ((ف؛ وهلذا جعل اهللا ذلك تقدميا للنالذي يبقى

وأقرضوا اهللا قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  (()) كما يف سورة املزمل:  اهللا

ألن أمامه  ؛يشح ،))؛ صحيح أن اإلنسان يشح ببذل املال يف طاعة اهللا اهللا هو خيرا وأعظم أجرا

)) بالبخل يعين؛ نعم؟  ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ؛ ((والنفس ،الشيطان :عدوان؛ مها

، ال تنفق؛ كذا ؟ وال يبقى شيء تستأجر به البيت العيال جيوع وإال ال؟ نعم يقول ينقص مالك  صح

)) يقول: أمسك، أمسك مالك فهو خري لك؛ نعم؟ طيب  يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم؛ ((

 فضال )) مغفرة ألن الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار؛ و  واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال ((

 ))؛ نعم  فيضاعفه فهنا يقول: (( )) وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ((

)) قلنا يف أربعة أمور نعيدها: أن يكون من كسب حالل؛ والثاين: اإلخالص هللا؛  قرضا حسنا ((

   والثالث: أن يقع موقعه؛ والرابع: أن تطيب ا نفسه؛ نعم.

)) هذه مصدر؛ وميكن أن نقول إا مبينة  أضعافا( )) ( فيضاعفه أضعافا كثيرة قال اهللا عزوجل: ((

))؛ ألن مطلق الضعف يكون يف واحدة؛ لكن إذا قال: أضعافا صار أكثر  أضعافا للنوع؛ ألنه قال: ((

   نوع؛ كيف هذه األضعاف؟ قال اهللا عزوجل يف نفس هذه السورة: للمن واحدة فيكون مصدرا مبينا 

    ل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة مث ((

رمبا يأيت أضعاف  )) يشاء واهللا يضاعف لمن  ))؛ كم تكون مضاعفة؟ سبع مائة، سبع مائة؛ (( حبة

 كمثل حبة هي اليت ذكرت يف نفس السورة ((أيضا أكثر؛ فعليه نقول: إن األضعاف اليت ذكرت هنا 

    وقوله:  )) أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم

)) القبض ضد البسط؛ والبسط التوسيع؛ فيكون  يقبض ويبسط )) قوله: (( واهللا يقبض ويبسط ((

قبض املراد بالقبض التضييق؛ فهو الذي بيده القبض وبيده البسط؛ والفائدة من ذلك أعين ذكر ال

الفائدة اإلشارة إىل أن املنفق ال يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه؛ فإن  .والبسط بعد احلث على اإلنفاق



القبض والبسط بيد اهللا سبحانه وتعاىل؛ فقد يتصدق اإلنسان وينفق ويوسع اهللا له يف الرزق؛ وقد ميسك 

فسلط اهللا على ماله آفات، يف ويبخل فيضيق اهللا عليه؛ وكم من إنسان أمسك ومل ينفق يف سبيل اهللا 

نفس املال كالضياع واالحرتاق والسرقة وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله حيتاج 

معها إىل أموال كثرية؛ وهذا من باب القبض؛ وقد يكون اإلنسان ينفق ويتصدق يف سبيل اهللا على الوجه 

))  يقبض ويبسط أتيه الرزق من حيث ال حيتسب؛ وقوله: ((الذي يرضى اهللا فيبارك اهللا له يف املال وي

يعم كل شيء؛ فيقبض يف الرزق ويبسط؛ ويقبض يف العلم ويبسط ؛ وكذلك يقبض يف كل ما يتعلق يف 

وميد فيها  عمار؟ إىل اهللا عزوجل؛ يقبض يف األ نإىل مكله احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة؛ القبض والبسط  

  هذا من القبض والبسط

)) التزهيد يف الدنيا، فائدته التزهيد يف  وإليه ترجعون )) قوله ختم اآلية بقوله: (( وإليه ترجعون ((

الدنيا؛ كأنه يقول: هذا املال الذي حترصون عليه وتبخلون به وال تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون 

وإليه  مي املعمول يف قوله: (())؛ وتقد وإليه ترجعون إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛ فلهذا ختمت بقوله: ((

)) له فائدتان؛ فائدة لفظية وفائدة معنوية؛ أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس اآليات؛  ترجعون

))؛ فاملرجع كله إىل اهللا  ترجعون )) يعين ال إىل غريه (( إليه( والثانية: احلصر، الفائدة املعنوية احلصر؛ (

   ه وتعاىل.املبدأ كله من اهللا سبحان كما أن

  من فوائد هذه اآلية الكرمية؛ أظن هذه هي اليت نبدأها؟ وقبلها مكتوب فوائدها؟

  ثمن فوائدها: احل

  .؟....: يف قراءةالطالب

   .بالصاد نعم )) يبصط ((و )) يبسط (()) قراءة بالسني؛  يبسط أي نعم يف ((: الشيخ

  ؟........:الطالب

  ؟اهتوجيه: الشيخ

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  ؟ أي نعم من حيث اإلعراب؛ قال: (( إعراا :الطالب

من ذا الذي  )) أما على قراءة النصب فوجهه أا صارت جوابا لالستفهام؛ لقوله: (( فيضاعفه له

))؛ وفاء السببية بعد االستفهام ينصب الفعل املضارع بعدها بأن مضمرة بعد فاء السببية؛  يقرض اهللا

  شار ابن مالك يف قوله: وإىل هذا أ

  . " وبعد  فاء  جواب  نفي  أو  طلب         محضين  أن  وسترها  حتم  النصب "      



 وأما على قراءة الرفع فالفاء هنا لالستئناف وليست للسببية، أي فهو يضاعفه؛ فتكون مجلة هنا 

   . مستأنفة

))  من ذا الذي طيب من فوائد اآلية: احلث، احلث على اإلنفاق يف سبيل اهللا عزوجل؛ لقوله: (( .

  واحلث . يضواالستفهام هنا للتحض

ومن فوائد اآلية أيضا: أن اهللا أوجب على نفسه جمازاة هذا الذي أقرضه قرضا حسنا؛ وجه اإللزام أنه 

  بوفائه . مسى اإلنفاق قرضا؛ والقرض قد ألزم املقرتض نفسه

ومن فوائدها: مالحظة اإلخالص، وأن يكون اإلنسان مقرضا هللا عزوجل على سبيل اإلخالص، وطيب  

  )). قرضا حسنا النفس، ومن مال حالل وال يتبع إنفاقه منا وال أذى؛ لقوله: ((

  حرام؟ من اآلية أن القرض املتضمن للربايفهم هل 

  : نعمالطالب

  من أين يؤخذ؟ :الشيخ

  ؟  )) قرضا حسنا ن ((م :الطالب

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا  نعم؛ إذا قال قائل: هذا يف حق اهللا ((  ))قرضا حسنا ((  :الشيخ

)) ؟ قلنا: صحيح هذا يف حق اهللا لكن رمبا يستدل به على أن اآلية تشري إىل أن القرض جيب  حسنا

وما آتيتم  ذلك بقوله تعاىل: ((ورمبا يستدل بذلك على  أن يكون حسنا ليس فيه خروج عن الشرع.

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم  من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا

 )) شف قابل الزكاة مباذا؟ بالربا؛ وعلى كل حال األخذ من هذه اآلية فيها شيء من الثقل .  المضعفون

ه واسع، وأنه جزائه للمحسن جزاء فضل ال جزاء عدل؛ ءوعطا كرم اهللا عزوجلأن   ...اآلية: من فوائدو 

)) ألنه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط؛  فيضاعفه أضعافا كثيرة من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

ه للعصاة فهو دائر بني العدل ؤ لكن جزاءه سبحانه وتعاىل للطائعني احملسنني جزاء فضل؛ أما جزا

ها بني الفضل والعدل؛  ؤ ها عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤ كفرا فجزاوالفضل؛ إن كانت املعصية  

وإن شاء غفر؛ وهذا دائر بني الفضل وبني  عليها ل والعدل؟ ألن اهللا إن شاء عاقبكيف بني الفض

  العدل نعم.

  )) . واهللا يقبض ويبسط ومن فوائد اآلية الكرمية: متام ربوبية اهللا عزوجل؛ لقوله: ((



اإلشارة إىل أن اإلنفاق ليس هو سبب اإلقتار والفقر؛ كيف ؟ ألنه ذكر هذه اجلملة بعد احلث  ومنها : 

على اإلنفاق يشري ذلك إىل أن اإلنفاق ال يستلزم اإلعدام أو التضييق؛ ألن األمر بيد من؟ بيد اهللا 

   سبحانه وتعاىل .

  )). وإليه ترجعونومن فوائد اآلية: إثبات املعاد والبعث؛ لقوله: (( 

)) ألن  إليه ترجعون ومن فوائدها أيضا: ديد املرء أن خيالف وترغيبه يف طاعة اهللا؛ لقوله تعاىل: ((

اإلنسان إذا علم أنه راجع إىل ربه ال حمالة فإنه البد أن يكون فاعال ملا أمر به وتاركا ملا ي عنه؛ ألنه 

لك: اذهب واسع ومردك إيل؛ ماذا تعامل  خياف من هذا الرجوع؛ كما لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال

    هذا امللك ؟ معاملة من يؤمن بأن امللك سوف حياسبه على حسناته أو على سيئاته .

ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا  مث قال اهللا عزوجل: ((

وخطاب زعيم  عليه الصالة والسالما للرسول )) اخلطاب إم ألم تر (( )) ملكا نقاتل في سبيل اهللا

تبعه؛ وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه اخلطاب؛ فيكون عاما يف أصل  ااألمة خطاب له ولألمة أل

األول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أوال ؛ وهو الرسول صلى اهللا عليه أن وضعه؛ الفرق بني املعنيني: 

)) هل املراد  تر عام باعتبار وضعه؛ يعين أمل تر أيها املخاطب؛ وقوله: ((وسلم؛ والوجه الثاين: أنه 

تنظر؟ أو املراد تسمع؟ أو املراد تعلم؟ نشوف؛ الفعل هنا عدي بإىل، الفعل عدي بإىل؛ وإذا عدي بإىل 

كذا؛ أو نظر إىل كذا؛ لو عدي بنفسه ألمكن أن يكون إىل  ؛ تقول رأى رؤية العنييكون من تعني أن 

راد بالرؤية العلم؛ فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون املعىن: أمل تر إىل شأن املأل من بين إسرائيل؛ ألنه امل

وميكن أن نقول: إا عديت بإىل  مل يشاهدهم؛ من املعلوم أننا حنن بل والرسول صلى اهللا عليه وسلم

فهو كاملرئي بالعني بل أشد وأبلغ؛ وهي النظر ألن اإلخبار ا جاء من عند اهللا؛ وما كان من عند اهللا 

)) االستفهام هنا للتقرير أو للتشويق؟ الظاهر أا للتشويق يعين يشوقنا أن  ألم تر إلى المأل قوله: ((

ننظر إىل هذه القصة لنعترب ا نعم؟ ألن التقرير أيها اجلماعة التقرير إمنا يكون يف أمر كان معلوما 

)) أما هذا فهو أمر غري معلوم ملخاطب إال بعد  نشرح لك صدرك ألم للمخاطب فيقرر به؛ مثل: ((

    يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على أن خيرب به؛ فيكون هنا للتشويق؛ يعين مثل قوله تعاىل: ((

أن ننظر  )) وما أشبهها؛ فاملعىن يشوقنا اهللا عزوجل هل أتاك حديث الغاشية )) ومثل قوله: (( تجارة

إىل هذه القصة من أجل أن نعترب ا؛ أما لو كان خياطب من كان عاملا ا لقلنا إن االستفهام للتقرير 

  )) إذا أضيف إىل أحد فإن املراد األشراف مثل:  المأل من بني إسرائيل )) (( إلى المأل (( طيب .



ملأل الطائفة مطلقا سواء كانوا من أشراف )) مثل األشراف والكرباء؛ وقد يراد به ا قال المأل من قومه ((

إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى  ((  ؛الناس أو من غري أشرافهم؛ هؤالء مأل من بين إسرائيل

)) بين يف األصل  من بني إسرائيل ((...))  إذ قالوا لنبي لهم ابعث لهم ملكا نقاتل في سبيل اهللا

متيم يعم ذكورهم  وامة للذكور واإلناث؛ كما نقول بنرت عللذكور لكن إذا وصفت ا القبيلة صا

)) من هو إسرائيل؟ هو يعقوب ابن اسحاق؛ ومعىن إسرائيل أي عبد اهللا  إسرائيل (( وإناثهم؛ وقوله:

  وما أشبه ذلك من األوصاف اليت تضاف إىل اهللا.

  من بعد  (( زمنهم فقال:)) ملا بني قبيلتهم وأم من بين إسرائيل ذكر  من بعد موسى وقوله: ((

)) هذه  إذ قالوا (( .)) موسى بن عمران عليه الصالة والسالم وهو أفضل أنبياء بين إسرائيل موسى

     )) ويف إذ قالوا لنبي لهم ((نعم؛ وهي مبنية على السكون يف حمل النصب أي وقت قوهلم ،ظرف

  )) لنبي )) قراءتان: (( نبي ((


